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Det er kaldt og mørkt ute, og vi lukker dørene. Det at mange av oss gjemmer oss ned
i sofaen, gjør det tomt i gatene. Men noe
aktivitet har det vært.. og det vil fortsette!
Det gjenstår noen postkassestativer, og
snart kommer gravemaskiner på besøk. Vi
håper at alle ser utbedringene, og at alle
er/blir fornøyde.

Postkassestativer
Vi har dessverre fått for få postkasser
levert fra leverandøren, men vi venter de
manglende kassene inn snart. Vi håper at
alle stativer skal være på plass før snøen
kommer. Det er gjort en kjempeinnsats
av flere, og de fortjener en liten applaus:)
De har trosset regn og blåst. De gamle
stativene vil bli fjernet fortløpende. De
som ønsker å ta vare på sin gamle postkasse, må ta den ned fra gammelt stativ
så snart de kan.

Hva er bruksrett?
Alt uteområde er fellesområde, men den
delen av utearealet som ”naturlig tilfaller”
andelen, er uteareal med bruksrett. Slik
vi i styret har klart å tolke dette menes:
Man kan ikke nekte gjennomgang/ferdsel
for å komme til sin egen hage (de som bor
i midten av en rekke), men det er ikke slik
at andre kan bruke ”din” del som ”sin”. Vi
ber alle om å vise hensyn og respekt for
den private sfære.

Avfallssortering
Sortering av avfall er viktig. Det er også
viktig at det gjøres RIKTIG! Alle må bli
flinkere til å sortere, dette gjelder spesielt
i de store fellesdunkene.

Flytting av avfallsdunker
Vi står ovenfor en lei utfordring. Det viser
seg at avfallsdunkene ikke kan stå inntil
brennbar yttervegg. De skal stå minimum
5 meter fra brennbar yttervegg. Vi i styret
er nødt til å handle. Styret beklager sterkt
at dette medfører noe lenger vei til søppeldunkene for mange av oss. Har du en god
ide, som kan bidra til å løse problemet, så
frem den til styret på e-post.

Sjekk brannslukkere
og brannvarslere!
Vi ber samtlige Tamburhagere om å bytte
batterier i sine brannvarslere, og å snu
og vende litt på brannslukkeren. Om måleren på brannslukkeren viser RØDT, må
slukkeren byttes. Hver andelshaver er selv
ansvarlig for at dette er i orden.
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